
 

 

 

Zápisnica zo zasadnutia predsedníctva SLZ  

dňa 31.10.2018 
 

Prítomní: Vladimír Hurban, Vladimír Bužek, Miroslav Bendík, František Kundracik, 

Jozef Bošanský, Alena Hurbanová. Matúš Durný 

 

Program:  

1. Otvorenie, schválenie programu 

2. Príspevok pre účastníkov ME Legnica 

3. Smernica pre usporiadanie súťaží 

4. Dodatok súťažného poriadku pre rok 2019 

5. Valné zhromaždenie 

6. Kalendár súťaží 

7. Zaradenie športovcov do CTM a program CTM na rok 2019 

8. Reprezentačné oblečenie 

9. Program reprezentácie 2019  

10. Udeľovanie trénerských tried 

11. Rozpočet 

 

 

Všetky prerokúvané dokumenty boli zaslané členom predsedníctva a kontrolórovi         

e-mailom. 

 

1. Predseda SLZ privítal členov predsedníctva na zasadnutí.  

 

2. Predsedníctvo jednohlasne schválilo návrh na poskytnutie príspevku účastníkom ME 

Legnica vo výške 400 Eur na osobu v divízii OL a 200 eur na osobu v divízii KL. 

Uvedenú sumu môžu športovci použiť na úhradu čiastočných nákladov na účasť na 

ME Legnica. V prípade, že majú náklady na účasť pokryté, je možné prostriedky 

využiť na náradie alebo prípravu. Príspevok je určený pre nasledovných športovcov: 

 

Denisa Baránková 

Jozef Bošanský 

Vladimír Bužek 

Ondrej Francu 

Vladimír Hurban jun 

Alexandra Longová 

Viliam Srdoš 

Nikol Trnavská 

 

 



3. Predsedníctvo jednohlasne schválilo Smernicu pre usporiadanie súťaží. Zmeny 

v smernici sa týkajú povinnosti usporiadania klubových súťaží a spracovania 

a archivácie výsledkov.  

 

4. Predsedníctvo schválilo Dodatok súťažného poriadku pre rok 2019.  

Hlavné zmeny: 

 Slovenský pohár v terčovej lukostreľbe – 4 kolá (viď Kalendár súťaží), pre 

hodnotenie v SP je potrebná účasť na minimálne na 3 kolách 

 Predsedníctvo prerokovalo možnosť zmeny spôsobu usporiadania kôl SP 

v terčovej lukostreľbe.  Vzhľadom k tomu, že k možnému formátu SP sa 

vyjadrilo len 7 klubov, predsedníctvo sa necíti oprávnené meniť formát. 

Predsedníctvo rozhodlo o uskutočnení ankety medzi lukostreleckou 

komunitou (strelci, rodičia detí) o formáte budúceho ročníka. 

 Finále Slovenského pohára  v halovej lukostreľbe sa uskutoční pre kategórie 

od starších žiakov. Pravidlá pre finále sú definované v samostatnom 

dokumente. 

 Maximálne povolené štartovné pre kolá Slovenského pohára a Majstrovstvá 

Slovenska. 

 

 

5. Na návrh Vladimíra Bužeka, predsedníctvo väčšinou hlasov schválilo konanie 

Valného zhromaždenia 9. decembra 2018 a ním navrhovaný program. 

Za: V. Bužek, J. Bošanský, M. Bendík         Zdržali sa: V. Hurban, F. Kundracik 

Program valného zhromaždenia: 

1. Prezentácia    

2. Otvorenie VZ   

3. Schválenie programu VZ 

4. Návrh a voľba 

  a. Návrhovo-mandátovej komisie 

5. Prijatie nových klubov za členov SLZ 

6. Nové stanovy SLZ 

7. Zmena Súťažného poriadku 

8. Komisie SLZ, podľa návrhov klubov z marca 2018  

9. Zasadnutie návrhovo-mandátovej a volebnej komisie 

 

Za: V. Bužek, J. Bošanský, M. Bendík           Zdržali sa: V. Hurban, F. Kundracik 

 

Prípravou materiálov a zabezpečením Valného zhromaždenia boli poverení pp.V. 

Bužek, J. Bošanský, M. Bendík .  

Pozvánku pre kluby zaslať na office@archerysvk.sk na distribúciu klubom 

Z:V. Bužek                            T: 7.11.2018  

Zaslanie pozvánky na kluby 

Z: A. Hurbanová        T :8.11.2018 

Zaslanie finálneho programu a dokumentov na office@archerysvk.sk 

           Z:V. Bužek           T:21.11.2018 

Zaslanie finálneho programu a dokumentov na kluby. 

Z:A. Hurbanová        T:22.11.2018 

 

6. Predsedníctvo prerokovalo a jednohlasne schválilo Kalendár súťaží na rok 2019.  

Všetky termíny súťaží sú publikované na webe SLZ v Kalendári súťaží. V súčasnej 
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dobe ostávajú otvorené termíny dvoch kôl Slovenského pohára v terénnej lukostreľbe 

a to návrhy ŠK Orlík Sliač a SLK Spišské Vlachy. 

Termíny týchto súťaží budú upravené priebežne. 

 

7. Predseda SLZ ako manager CTM predložil správu o činnosti CTM v roku 2018 

a návrh na zmeny činnosti CTM v roku 2019 a návrh na zaradenie športovcov na rok 

2019. Dokumenty boli jednomyseľne schválené bez pripomienok.  

Zoznam zaradených športovcov bude publikovaný na webe SLZ. 

Z: V.Hurban          T: 12.11.2018 

 

8. Predsedníctvo schválilo výmenu  reprezentačného oblečenia z dôvodu 

opotrebovanosti súčasnej kolekcie, ktorá bola zakúpená v roku 2012, nákupom 30 

súprav značky Errea. Reprezentanti budú mať k dispozícii na zapožičanie – bundu, 

nohavice, krátke nohavice, nepremokavú bundu, malý ruksak 

Po zabezpečení vzoriek budú prizvaní reprezentanti na výber oblečenia. 

Z: A. Hurbanová          T: 20.11.2018 

 

9. Predsedníctvo prerokovalo a jednohlasne schválilo Program reprezentácie 2019.  

 

10. Predsedníctvo prerokovalo žiadosti o pridelenie trénerskych stupňov a to žiadosť 

o pridelenie I. a II. trénerského stupňa M. Bendíka a V. Schindlera. Predsedníctvo 

potvrdilo stanovisko ŠTK, že v zmysle smernice SLZ uvedení nespĺňajú podmienky 

na udelenie I. a II. trénerskeho stupňa. Menovaní budú individuálne informovaní 

o potrebných krokoch pre udelenie prislúchajúceho stupňa.. 

Z: F. Kundracik.      T: 09.11.2018 

 

11. Predseda SLZ zodpovedal otázky k čerpaniu rozpočtu za 01. až 09.2018. 

a. J. Bošanský - Materiál pre reprezentáciu rôzne – 24 Eur. – položka 

predstavuje sumu za nákup magnetických polepov na autá využívane na 

označenie aút pri reprezentačných výjazdoch – 4 ks po 6 Eur 

b. J. Bošanský – Náklady EIAC - 800,-eur – preplatenie štartovného účastníkom 

ME IFAA v halovej lukostreľbe za dosiahnuté umiestnenie na uvedenom 

podujatí. Štartovné vo výške bolo preplatené nasledovným strelcom: 

 

Denisa Baránková  

Jozef Bošanský 

Vladimír Bužek 

Ladislav Darász 

Martin Dragúň 

Vladimir Hurban jun 

Viliam Srdoš 

Nikol Trnavská 

 

Rovnako bolo uhradené z prostriedkov SLZ štartovné za družstvo v zložení J. 

Bošanský, L. Darász, V. Hurban jun. a F. Kundracik. 

 

Zapísal:     Alena Hurbanová 

Overil:    Matúš Durný 

 


